
 

 

Conca del Riu del Molí 

Codi: 203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.505,97 ha. Lles de Cerdanya. 
 
Delimitació: 
 

Espai delimitat per l’EIN de Tossa Plana de Lles – Puigpedrós, pel límit fronterer 
amb l’Alt Urgell, per l’EIN plans al�luvials del riu Segre i pel límit de conca entre el 
riu del Molí i el riu de la Llosa.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai dominat eminentment per boscos, tot i que també al vessant més oriental i hi 
ha una important presència d’espais oberts, bàsicament matollars de bàlec (Genista 
balansae) i en menor mesura boixedes (Buxus sempervirens). Les masses forestals 
dominants són les pinedes de pi negre (Pinus uncinata) i de pi roig (Pinus 
sylvestris). A la meitat sud es troba la roureda de roure martinenc (Quercus 
humilis), la qual abasta superfícies força reduïdes. Aquestes es concentren a prop 
de Músser i resseguint els terrenys que circumden la vegetació de ribera present al 
riu del Molí. Els prats són dominats per diverses espècies de gramínies (Agrostis 
capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum odoratum, Festuca gr. ovina, Agrostis 

capillaris, Phleum phleoides, Avenula iberica, Dichanthium ischaemum) i de teròfits 
(Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Filago minima, Trifolium arvense...). Tanmateix 
també, en els indrets més càlids i assolellats apareix el prat calcícola de Festuca 
nigrescens, Plantago media i Galium verum, entre altres. A les zones més planeres i 
al voltant de cursos d’aigua i nuclis urbans apareixen els prats de dall amb 
fromental (Arrhenatherum elatius). Aquest es caracteritza per una alta productivitat 
i una gran varietat d’espècies graminoides. Sovint són irrigats i adobats 
regularment. 
 



 

 

A l’extrem septentrional, a l’estació d’esquí de fons d’Arànser, a la bassa de 
Comabella s’hi troba un herbassar graminoide de jonc d’estany (Scirpus lacustris).  
 
Pel que fa a la fauna d’interès destaca la llebre europea (Lepus europaeus), la 
marta (Martes martes), el gat fer (Felis silvestris), l’almesquera (Galemys 

pyrenaicus), la llúdriga (Lutra lutra) i l'isard (Rupicapra pyrenaica). Entre els ocells 
cal esmentar el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor (Gyps fulvus), l'àguila 
daurada (Aquila chrysaetos), el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i el picot negre (Dryocopus martius). Entre els amfibis, 
destaquem la granota roja (Rana temporaria), el tòtil (Alytes obstetricans), la 
salamandra (Salamandra salamandra), el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó 
pirinenc (Euproctus asper). A les rieres que travessen l’espai hi abunda el barb 
comú (Barbus bocagei graellsii), el barb cua-roig (Barbus haasi) i la truita (Salmo 

trutta). Algunes d’aquestes presenten espècies al�lòctones com per exemple el 
vairó (Phoxinus phoxinus).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta nombrosos valors. Entre aquests cal esmentar el fet que la major 
part de la superfície és forestal i de gran interès faunístic, a més de ser casi tot 
l’espai d'utilitat pública estatal. Inclou també diversos hàbitats d’interès comunitari, 
desenvolupa una important funció com a connector ecològic entre els espais del 
PEIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i els plans al�luvials del riu Segre, 
presenta un molt bon estat de conservació i un notable nombre d’ambients 
diferents i per tant també, una gran varietat d’espècies de flora i de fauna.   
 
Qualificació urbanística: 
 
Lles de Cerdanya 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl rústic, Clau 9 
- Parc forestal, Clau 10 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions com cortals, bordes, cabanes de pastor, cases 
de pagès, algun molí i refugis de muntanya (Prat Miró i refugi forestal del Prat de la 
Cot). També engloba diverses fonts, com la Font dels pastors, la Font Freda i la de 
Santa Llocaia. Inclou el càmping Temple del Sòl i exclou els nuclis de Músser i 
Arànser.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai inclou àrees forestals sotmeses a tala intensa, fet que genera diversos 
efectes negatius com l’erosió i l’impacte visual. Altres impactes rellevants els 
trobem en els diferents talussos que genera la carretera LV-4036 i la N-260, les 
quals presenten un estat de restauració molt pèssim i un fort impacte visual. Com a 
greuge important, cal esmentar l’abandó de les pastures i l’augment de les 
bosquines –especialment bàlec – en zones antigament desforestades. També 
destaca, el fet que diversos prats de dall han estat recentment resembrats 



 

 

(generalment amb una mescla de gramínies i lleguminoses) i transformats en 
conreus farratgers.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria engegar mesures per tal de restaurar l’impacte que generen determinats 
talussos vinculats a la xarxa viària principal i mantenir els prats de dall actuals i no 
convertir-los en conreus. Tanmateix, aquesta preservació hauria també de 
contemplar la no tala dels rodals o bosquets de freixes que encara romanen i 
afavorir aquesta espècie en els marges que els delimiten. Finalment, caldria aplicar 
mesures per mantenir les actuals zones de pastura i minimitzar els efectes negatius 
que generen les tales a mata rasa en determinades pinedes de pi negre, degut al 
valor ecològic que moltes d’elles representen i a l’impacte visual que genera.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) És recomanable que el municipi de Llers de Cerdanya, actualitzi el 
planejament d’acord amb la situació actual de la comarca i estableixi una 
clau urbanística adequada per tal de garantir la protecció de les masses 
forestals i en especial de les masses de pi negre.  

 
b) El planejament de Llers de Cerdanya permet la construcció d’habitatges 

unifamiliars aïllats en sòl rústec, fet que es veu del tot incompatible amb la 
preservació d’aquest espai i que se’n demana l’anul�lació de la seva validesa 
normativa. 
 

c) Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar 
l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment 
d’aquelles àrees amb un grau de maduresa més alt; millorar l’estat 
d’algunes pinedes de pi roig; i adoptar mesures de recuperació del bosc 
autòcton originari. 
 

d) Es recomana al municipi de Llers de Cerdanya la protecció a partir del 
planejament local, dels prats de dall i marges arbrats que limiten aquests 
espais. 
 

e) Dins el sòl forestal no s’hauria de permetre cap tipus de tanca que dificultés 
la permeabilitat biològica de l’hàbitat. 
 

f) És convenient la redacció d’un Pla Especial de recuperació de pastures, per 
tal de potenciar aquests sectors, actualment en regressió. 

 
g) És necessària la restauració dels talussos que es troben a la carretera LV-

4036 i la N-260, els quals presenten un estat de restauració molt pèssim i 
generen un fort impacte visual.   
 

 



 

 

 


